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Chemické listy na internetu (je�tě jednou po sedmi letech) 

Kdy� si zpětně přečtu úvodník s podobným názvem, 
psaný zhruba před sedmi lety, kdy jsem se ujímal práce 
redaktora WWW stránek Chemických listů a připomenu si 
tehdej�í �smělé� plány rozvoje jejich obsahu, musím kon-
statovat, �e současná podoba Chemických listů na interne-
tu tyto plány ji� daleko přesáhla. Velkou zásluhu na tom 
má samozřejmě bouřlivý rozvoj technologií pro publiková-
ní na internetu, díky němu� se stala jistá forma internetové 
přítomnosti pro odborný časopis určitou normou.  

Co se vlastně za těch uplynulých sedm let změnilo? 
Kdybychom porovnali web Chemických listů z roku 1999 
s tím současným, jistě bychom na prvním místě zazname-
nali změnu designu. Vzhled stránek se za uplynulé roky 
změnil celkem třikrát a troufám si říci, �e nikdy ne 
k hor�ímu, i kdy� a� současná verze je postavená na prin-
cipech pou�itelnosti a přístupnosti a snese srovnání 
s časopisy presti�ních vydavatelství. Vzhled stránek ale 
přece jen asi není tím, co zajímá vět�inu náv�těvníků webu 
Chemických listů nejvíce. Tím je bezesporu obsah, a právě 
v oblasti obsahu do�lo za uplynulá léta k nejzásadněj�í 
změně � elektronickému zveřejňování plných textů článků. 
To bylo zpočátku ojedinělé, ale od roku 2002 se započalo 
se standardním zveřejňováním článků vydávaných 
v hlavních sekcích časopisu. Netrvalo příli� dlouho, ne� se 
tato praxe roz�ířila do dne�ní podoby, kdy se na web do-
stává celý obsah čísla. Později se provedla i digitalizace 
star�ích ročníků, tak�e v současné době je na internetu 
k dispozici kompletní obsah Chemických listů počínaje 
rokem 1997, i kdy� je při procházení digitalizovaných čísel 
potřeba smířit se s poněkud hor�í obrazovou kvalitou 
a vět�ími velikostmi souborů. 

Zatím poslední změnou týkající se internetového vy-
dání Chemických listů je jejich začlenění do slu�by Chem-
Port® (http://chemport.cas.org), poskytované pod hlavič-
kou Chemical Abstracts Service (CAS). Základní funkcí 
slu�by ChemPort je propojit u�ivatele elektronických vy-
hledávacích nástrojů CAS, jako např. SciFinder® nebo 
STN®, přímo na plné texty článků, dostupných u jejich 
vydavatele nebo u nějaké třetí strany. Slu�ba ChemPort je 
poskytována zdarma, co� ov�em neznamená, �e jsou zdar-
ma poskytovány i plné texty odkazovaných článků. Tato 
volba je plně v kompetenci vydavatele a Chemické listy, 
které jsou v současnosti zdarma dostupné, představují 

spí�e výjimku. V praxi je pak získání plného textu článku 
velmi transparentní. Probíhá tak, �e výsledky vyhledávání 
v např. SciFinderu jsou doplněny tlačítkem, po jeho� stisku 
jsou čtenáři nabídnuty mo�né cesty vedoucí k získání plné-
ho textu. Je-li článek poskytován zdarma nebo zahrnuje-li 
přístup k tomuto článku čtenářovo předplatné, lze článek 
ihned otevřít, v opačném případě je nabídnuta cesta pro 
jeho rychlé získání za úplatu.  

Co tedy vlastně začlenění Chemických listů do Chem-
Portu přinese čtenářům? Odpověď úzce souvisí s otázkou, 
jaký je vlastně typický čtenář internetové verze Chemic-
kých listů. Statistiky náv�těvnosti webových stránek nazna-
čují, �e přes 70 % náv�těvníků na stránky přichází z Česka 
nebo ze Slovenska. Přibli�ně o stejném procentu náv�těvní-
ků platí, �e se na stránky Chemických listů dostávají tak, 
�e přímo zadají jejich adresu (nebo pou�ijí �zálo�ku� ve 
svém internetovém prohlí�eči). Lze očekávat, �e průnik 
těchto dvou mno�in je velký, a �e reprezentuje čtenáře, 
kteří více či méně pravidelně čtou nebo prohlí�ejí časopis 
v jeho internetové verzi. Přímý přínos pro tuto skupinu 
čtenářů je poměrně malý, proto�e ke článkům nepřistupují 
na základě �ádných vyhledávačů. Doplněk k uvedeným 
majoritním skupinám tvoří náv�těvníci, kteří přicházejí ze 
zahraničí a přes vyhledávací slu�by. Právě pro tuto skupi-
nu představuje ChemPort obrovské zjednodu�ení, proto�e 
namísto zdlouhavého hledání stránek časopisu a zji�ťová-
ní, zda jsou zde dostupné plné texty, mohou získat po�ado-
vaný článek několika kliknutími my�i. Je jistě legitimní 
pochybovat o ochotě česky nemluvících náv�těvníků zabý-
vat se článkem v če�tině, ale myslím, �e obrázky a tabulky 
jsou do značné míry jazykově nezávislé a jsou-li doplněny 
kvalitním anglickým souhrnem, lze snad článek pova�ovat 
alespoň za pou�itelný. V souvislosti s tím se redakce Che-
mických listů dohodla podporovat roz�ířené souhrny člán-
ků v angličtině, jejich� rozsah spolu s grafickými a číselný-
mi informacemi umo�ní pochopit nejdůle�itěj�í části obsa-
hu článku i čtenářům, kteří vládnou �pouze� angličtinou. 
Podle mého názoru tedy mů�e začlenění Chemických listů 
do slu�by ChemPort přinést zvý�ení počtu čtenářů ze za-
hraničí, přispět k citovanosti publikovaných článků 
a k růstu impaktového faktoru časopisu, a tím dále zvý�it 
jeho kvalitu pro v�echny čtenáře. 
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